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Saksgang Møtedato Saknr 

1 Bystyret 29.10.2020 20/156 

 
 
Bystyret har behandlet saken i møte 29.10.2020 sak 20/156 
 
Habilitetsvurdering: 
 
Tove Hansen (Ap) ba om habilitetsvurdering. 
Hun er styremedlem i Jobbklar AS (Durapart AS). Hun ble enstemmig vedtatt inhabil etter 
forvaltningsloven § 6, første ledd. Ingen vara tiltrådte. 
 
Stian Lund (V) ba om habilitetsvurdering. 
Han er styremedlem i RTA AS. Han ble enstemmig vedtatt inhabil etter forvaltningsloven § 6, 
første ledd. Ingen vara tiltrådte. 
 
 
Votering 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Bystyrets vedtak  
«Risiko- og vesentlighetsvurderinger av Risør kommune» tas til orientering. 
 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2023 og plan for eierskapskontroll 2020 – 2023 
godkjennes med følgende prosjekter med aktuelle tema for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll: 
 
Forvaltningsrevisjon 
 

1. Teknisk forvaltning – Eiendomsforvaltning og investering 

 Prosjektstyring og anskaffelser 
 

2. Sektorovergripende 

 Budsjettering, økonomistyring og internkontroll med fokus på oppfølging av 
politiske vedtak og konsekvens med bruk av f.eks. OFA. 
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Eierskapskontroll 
 

1. RTA AS 
2. Durapart AS 

 
Bystyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i 
planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte 
områdene i planene. 
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Kontrollutvalgets forslag til vedtak 
«Risiko- og vesentlighetsvurderinger av Risør kommune» tas til orientering. 
 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2023 og plan for eierskapskontroll 2020 – 2023 
godkjennes med følgende prosjekter med aktuelle tema for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll: 
 
Forvaltningsrevisjon 
 

3. Teknisk forvaltning – Eiendomsforvaltning og investering 

 Prosjektstyring og anskaffelser 
 

4. Sektorovergripende 

 Budsjettering, økonomistyring og internkontroll med fokus på oppfølging av 
politiske vedtak og konsekvens med bruk av f.eks. OFA. 

 
Eierskapskontroll 
 

3. RTA AS 
4. Durapart AS 

 
Bystyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i 
planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte 
områdene i planene. 
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Vedlegg 
E-post - Melding om vedtak sak 27-20 
Saksutskrift sak 27-20 
Risør kommune - Risiko- og vesentlighetsvurdering 2020-2023 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Kort resymé 

Kontrollutvalget har utarbeidet og vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2023 og plan 
for eierskapskontroll 2020 – 2023. Bystyret anbefales å godkjenne planene. 
 
«Risiko- og vesentlighetsvurderinger av Risør kommune» tas til orientering.  
 
Saksopplysninger 

Fra kontrollutvalgssekretariatet v/ Sander Haga Ask har vi mottatt følgende e-post datert 18. 
september 2020: 
 
Risør kommune – kontrollutvalget behandlet i møte 17.09.2020 sak 27/20 – Plan for 
forvaltningsrevisjon 2020 – 2023 og plan for eierskapskontroll 2020 – 2023. 
 
 
Kommuneloven §23-3 Forvaltningsrevisjon lyder: 
 
«Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak. 
 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke 
områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i 
kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 
 
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget 
kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.» 
 
 
 
Vurderinger 

Saken legges frem som en ren ekspedisjonssak fra kommunedirektøren. 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 2.november.2020 
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